
ПРАВИЛА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ДГ № 42 „ЧАЙКА”, 

гр. София,приети на ПС 1/15.09.2017 и  утвърдени със заповед 

№  8  / 18.09.2017 г. 

1. Указание 

Тези правила описват използването на видеокамери на територията на ДГ 

№ 42 „Чайка”, гр. София. 

2. Обща информация 

2.1. В ДГ № 42 „Чайка”, гр. София се извършва видеонаблюдение 

посредством 48 стационарни камери / 8 от външната страна на 

сградата и 40 вътре в сградата/, като обхваща целият периметър на 

сградата, входа и изхода, всички вътрешни помещения, без 

тоалетните и съблекалните. 

2.2. Видеонаблюдението служи за следните цели: 

 Спазване на правилата за вътрешен ред; 

 Наблюдение на сигурността;  

 Предявяване на претенции за обезщетения за вреди; 

 Опазване на имуществото на детската градина; 

 Установяване на и предпазване от нарушения. 

3. Камера  

1.3. Използват се камери 2.1 Megapixel Day&Night HDCVI, подробно 

описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от 

правилата. 

4. Наблюдение в реално време 

Видеонаблюдение се извършва непрекъснато в рамките на 24 часа от 

денонощието. Камерите са в записващ режим във вътрешните помещения 

само в работно време, а извън сградата денонощно, при движения в зоната, 

обхващаща камерата. Всяка една от камерите е обозначена със съответна 

табела с надпис „видеонаблюдение”. Извършва се цялостно наблюдение на 

сградата, без помещенията, където се намират тоалетните и съблекалните. 

5. Записване 

5.1. Записи от видеонаблюдението се извършват в работно време и в 

неработно време. Определено е следното работно време: 

Понеделник – Петък: от 7,00 часа; до 19,00 часа 



5.2. Достъпът до възпроизвеждането на запаметената информация от 

видеонаблюдение е защитен чрез потребителско име и парола, 

които са известни на директора на ДГ 42. Записите се унищожават 

автоматично ,съгласно параметрите на записващото устройство и 

интензитета на движение. Записите не се унищожават, ако 

съдържат данни за извършено нарушение или престъпление, за 

което има подаден сигнал в комисията за жалби и сигнали и е 

установено от комисията за видеонаблюдение. Тези записи се 

съхраняват в касата на детската градина и при необходимост се 

предават на правоохранителните органи съгласно чл. 30 ЗЧОД 

5.3. Комисията се определя с решение на ПС на ДГ 42, а при отсъствие 

на избраните членове се определя със заповед на директора. 

6. Запознаване на персонала и външните посетители със 

съществуващото видеонаблюдение на територията на ДГ № 42 

„Чайка”, гр. София 

6.1. Работниците и служителите на ДГ № 42 „Чайка”, гр. София, 

родителите, чиито деца посещават детската градина  се запознават 

срещу подпис с настоящите Правила за видеонаблюдение, като 

подават и декларация-образец, Приложение № 2 към Правилата и 

негова неразделна част. 

6.2. Външните посетители, контролните органи и др., които посещават 

детската градина, се уведомяват за видеонаблюдението в ДГ № 42 

„Чайка”, гр. София, чрез поставяне на табела на входа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЕЛА  

На територията на ДГ № 42 „Чайка”, гр. София, 

се извършва видеонаблюдение на входа, изхода, 

външната и вътрешната част на сградата.  

 Видеонаблюдението служи за следните цели: 

 Спазване на правилата за вътрешен ред; 

 Наблюдение на сигурността;  

 Предявяване на претенции за обезщетения за 

вреди; 

 Опазване на имуществото на детската градина; 

 Установяване на и предпазване от нарушения. 

Видеонаблюдението се осъществява непрекъснато 

в рамките на 24 часа. Камерите са в записващ режим 

в работно време и извън работно време, при 

движения в зоната, обхващаща камерата. 

Всяка една от камерите е обозначена със 

съответната табела с надпис „видеонаблюдение”. 

 



Приложение 1  

 

 

2.1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P 

(1920x1080)/ 25FPS, 1/2.9” SONY Exmor CMOS progressive сензор с висока 

светлочуствителност, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с 

обхват до 50 метра, IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on. Фиксиран 

обектив 2.8мм с хоризонтален ъгъл 106º, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Вградено 

аудио устроиство ,OSD меню управлямо по коаксиален кабел от HCVR 

рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в 

TVI/AHD/CVBS режим. Тем. oт -30°C ~ +60°C, DC12V±25%, Max 2.9W. 

Размери Ф106mmx94mm. Съвместима съединителна кутия PFA139. 

Метален корпус за външен монтаж. IP67. 

Запознати сме с правилата :................................................ 

Име и фамилия на 

родител 

Име и фамилия на 

детето 

Подпис на родител 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ  

по чл. 2, ал. 2, чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 23 ЗЗЛД от 

……………...........................................................................…………………….  

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

/три имена на родителите, ЕГН, родители на изпишете име и фамилия на 

детето / 

 С настоящата декларация, ДЕКЛАРИРАМ, че ми е известно и съм 

съгласен с долупосочената информация относно извършване на 

видеонаблюдение на територията на ДГ № 42 „Чайка”, гр. София, 

 Видеонаблюдението служи за следните цели: 

 Спазване на правилата за вътрешен ред; 

 Наблюдение на сигурността;  

 Предявяване на претенции за обезщетения за вреди; 

 Опазване на имуществото на детската градина; 

 Установяване на и предпазване от нарушения. 

Видеонаблюдението се осъществява непрекъснато в рамките на 24 часа. 

Камерите са в записващ режим в работно време и извън работно време, при 

движения в зоната, обхващаща камерата.Всяка една от камерите е 

обозначена със съответната табела с надпис „видеонаблюдение”. 

Камерите за разположени както следва: 

2. В сградата: 37 

3. Извън сградата: 6 

Достъп до видеозаписите има директора на ДГ 42“Чайка“. Данните се 

унищожават автоматично, съгласно параметрите на DVR-записващо 

устройство, освен в случаите, когато съдържат данни за извършено 

нарушение на вътрешния ред или престъпление. 

В камерите не влизат следните помещения: всички тоалетни в сградата и 

съблекални на персонала. 

Запознат съм с Правилата за видеонаблюдение в ДГ 42“Чайка“ 

 

 

Дата :     ДЕКЛАРАТОР:   


